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3.7.2017 A8-0239/5 

Predlog spremembe  5 

Mireille D’Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ukrepanje EU za trajnost 

2017/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ia. ker je Evropska unija že zdaj 

energetsko najučinkovitejše gospodarsko 

območje v razvitem svetu, ko gre za 

varčevanje z energijo in zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov, kar dokazuje dejstvo, 

da njene emisije toplogrednih plinov 

znašajo le 10 % vseh svetovnih emisij v 

letu 2014 (s 19 % v letu 2010) in da je ob 

upoštevanju BDP in prebivalstva njen 

delež svetovnih emisij toplogrednih plinov 

zanemarljiv v primerjavi s Kitajsko in 

Združenimi državami Amerike; poudarja, 

da imajo vsa nadaljnja prizadevanja 

Evropske unije za zmanjšanje njenih 

emisij toplogrednih plinov zato lahko le 

majhen vpliv na svetovni ravni; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Predlog spremembe  6 

Mireille D’Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ukrepanje EU za trajnost 

2017/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Q 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Q. ker je mednarodna trgovina lahko 

pomemben dejavnik razvoja in 

gospodarske rasti in ker velik delež uvoza 

v EU prihaja iz držav v razvoju; ker je v 

Agendi 2030 priznano, da je trgovina 

sredstvo za doseganje ciljev trajnostnega 

razvoja; 

Q. Ker je mednarodna trgovina, kadar 

je ustrezno regulirana, lahko pomemben 

dejavnik razvoja in gospodarske rasti, 

lahko pa prispeva tudi k svetovnemu 

onesnaževanju in izgubi biotske 

raznovrstnosti prek svetovnega prevoza 

proizvodov in trgovskega blaga ter vnosa 

invazivnih tujih vrst, ki so glavni vzrok za 

izgubo biotske raznovrstnosti; ker velik 

delež uvoza v EU prihaja iz držav v 

razvoju; ker je v Agendi 2030 priznano, da 

je trgovina lahko sredstvo za doseganje 

ciljev trajnostnega razvoja, če je vzajemno 

koristna in ne povzroča nelojalne 

konkurence; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Predlog spremembe  7 

Mireille D’Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ukrepanje EU za trajnost 

2017/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  16a. poudarja, da je Evropska unija že 

zdaj najbolj energetsko učinkovita 

gospodarska sila v razvitem svetu in da je 

za uspešen prehod na nizkoogljično 

gospodarstvo potrebna tudi ustrezna 

zaščita evropske industrije v sektorju 

obnovljivih virov energije pred 

mednarodno nelojalno konkurenco; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Predlog spremembe  8 

Mireille D’Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ukrepanje EU za trajnost 

2017/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  75a. poudarja, da lahko prehod na 

nizkoogljično gospodarstvo ustvari nova 

delovna mesta, za katera bodo potrebna 

nova znanja, zlasti na področju tehnike in 

znanosti; opozarja, da visokošolski sistemi 

držav članic dajejo večjo vrednost 

humanistiki in svobodnim umetnostim kot 

tehničnemu in poklicnemu izobraževanju 

ter izobraževanju na področju znanosti, 

tehnologije, inženirstva in matematike, 

poudarja, da lahko pomanjkanje 

diplomantov na teh področjih ovira 

prihodnjo gospodarsko rast v Evropski 

uniji; spodbuja države članice, naj svoje 

izobraževalne sisteme prilagodijo 

prihodnjim potrebam po strokovni delovni 

sili; 

Or. en 

 

 


